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Processo n° 082/2021

Pregão Presencial n° 031/2021

Objeto: aquisição eventual e futura de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS para complementação da merenda escolar.

Adjudicação

EXTRATO DE ADJUDICAÇÃO Tendo em vista que as propostas das empresas DE BEM E AIRES LTDA ME,

DIMIPEL LTDA ME E BOKAS MAGAZINE LTDA foram declaradas vencedoras, bem como por não ter havido recurso

da habilitação da referidas empresas e das classificações de suas propostas, o objeto licitado foi ADJUDICADO em seu

favor. 

DE BEM E AIRES LTDA ME - CNPJ: 11.321.060/0001-22
Descrição Marca Unidade Quantidade Vlr Unit. Vlr Desc. Valor Total

Acem Moída  em embalagem de 1 kg.. Procedência do Selo de

Inspeção SIF.

- KG 800,0000 28,7800 - 23.024,00

AÇUCAR REFINADO Açúcar refinado - de cor clara. prazo mínimo de

validade: 01 (um) ano. apresentar embalagem original devidamente

identificada, com rótulo contendo todas as informações do produto de

acordo com a legislação vigente, sem sujidades, embalados em saco

de polietileno de 1kg cada. produto com padrão de qualidade igual ou

superior a união.

- pct 100,0000 3,8700 - 387,00

àgua Potavel  De 20 litros, agua Potável , embalagem lacrada, com

data de validade de no mínimo 30 dias

- GL 350,0000 11,0000 - 3.850,00

AVEIA EM FLOCOS FINOS.

 Aveia em flocos finos - em caixa de papelão de 250g. prazo mínimo

de validade 06 (seis) meses. apresentar  embalagem original

devidamente identificada, com rótulo contendo todas as informações

do produto de acordo com a legislação vigente. deverá ser

correspondente ao produto entregue. produto com padrão de

qualidade igual ou superior a quaker.

- CX 50,0000 2,4600 - 123,00

Carne Bovina  (Paleta - Picadinha em embalagem de 1kg com

procedência do Selo de Inspeção SIF)

- KG 800,0000 31,6500 - 25.320,00

Filé de Peixe Merluza de primeira qualidade, limpo , sem couro ou

escamas, sem espinha, fatiados em bifes de 100g em média,

congelados a ( -12°C ), isentas de aditivos ou substâncias estranhas

que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características

naturais (físicas, químicas e organolépticas). Deverá  ser 

acondicionada  em  embalagem  primária  constituída  de  plástico

atóxico transparente, isenta de sujidades e ou ação de

microorganismos. em pacote de 1 kg, devidamente selada, com

especificação de peso, validade, do produto  e 

marca/procedência.Validade  a  vencer  de  no  mínimo  6  meses

contados a partir da data de entrega. 

- KG 600,0000 28,0000 - 16.800,00

Iogurte Sabor morango, bandeja de 540gr. com polpa de fruta (com 06

unidades em cada bandeja), Registro de Serviço de Inspeção do

Órgão competente) Data de Fabricação de no máximo 10 dias na data

de entrega. e com data de validade para no mínimo 30 dias.

- BDJ 5.000,0000 3,9700 - 19.850,00

Leite Integral  Longa Vida (Registro do Serviço Inspeção Municipal ou

SIF).Data de Fabricação Máxima 30 dias

- L 12.000,0000 3,6800 - 44.160,00

Valor Total Adjudicado R$ 133.514,00

DIMIPEL LTDA - ME - CNPJ: 13.751.798/0001-55
Descrição Marca Unidade Quantidade Vlr Unit. Vlr Desc. Valor Total

Amido Milho   produto amiláceo extraídas do milho, fabricado a partir

de matérias primas sãs e limpas isentas de matérias terrosas e

parasitos, não podendo estar úmidos, fermentados ou rançosos. Sob a

forma de pó, deverão produzir ligeira crepitação quando comprimido

entre os dedos. Umidade máxima 14%p/p, acidez 2,5%p/p, mínimo de

amido 84%p/p e resíduo mineral fixo 0,2%p/p. - embalagem de 500g.

A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e

procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade,

quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima

de 06 (seis) meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.

- UN 50,0000 3,4600 - 173,00

Arroz Branco  tipo 1 Classe longo Fino, Acondicionado em pacote de

polietileno transparente e embalagem de 5 kg. Data de Fabricação de

no Máximo 60 dias

- pct 1.400,0000 26,8000 - 37.520,00

Biscoito de Sal  Tipo Cracker embalagem em polietileno transparente,

rotulagem conforme legislação, pacotes de 400g. Data de Fabricação

de no Máximo 60 dias

- pct 1.600,0000 4,3900 - 7.024,00
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Descrição Marca Unidade Quantidade Vlr Unit. Vlr Desc. Valor Total
CARNE SECA CURADA, SECA, A BASE DE: CARNE BOVINA E

SAL, LIMPA SEM OSSOS, SEM PELE COM POUCA GORDURA

EMBALADA A VÁCUO EM EMBALAGEM DE 1KG. PRODUTO COM

SELO DE INSPEÇÃO E MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS, DE

ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E OU

AGRICULTURA. PRODUTO INSPECIONADO, COM VALOR

NUTRICIONAL, DATA DE FABRICAÇÃO DE NO MÁXIMO 30 DIAS.

- KG 300,0000 68,0000 - 20.400,00

Lingüiça  Linguiça suina, Fina, especial,pura, embalagem a vacuo em 

filme PVC transparente ou saco plastico transparente, contendo

identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade de

maximo 30 dias, marcas e carimbos oficiais, de acordo com as

Portarias do Ministerio da Agricultura.

- KG 800,0000 24,8500 - 19.880,00

MAÇA GALA maçã gala nacional, maturação adequada, sem partes

amolecidas ou amassadas, de tamanho médio. as maçãs serão

pedidas em unidade, não podendo extrapolar o peso máximo

solicitado.

- KG 4.000,0000 8,9000 - 35.600,00

PTS - Proteina de Soja PTS – características técnicas: Proteína

Texturizada de Soja. Deve ser obtida a partir de grãos de soja limpos e

submetidos a processo tecnológico adequado, deve apresentar cor,

odor e sabor característico, deve estar   livre de sujidades, parasitas e

larvas. Embalagem: deve estar acondicionada em sacos plásticos bem

vedados, com peso líquido de 500g. Prazo de validade mínimo 03

meses a partir da data de entrega.

- KG 100,0000 8,2000 - 820,00

TRIGO PARA QUIBE EMBALAGEM DE 500G.

ACONDICIONAMENTO EM MATERIAL PLÁSTICO, SACO DE

POLIETILENO ATÓXICO, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO,

PRODUTO DE BOA QUALIDADE, VALOR NUTRICIONAL E

VALIDADE DE 6 MESES A PARTIR DA DATA  DE ENTREGA.

- UN 1.000,0000 3,1900 - 3.190,00

Valor Total Adjudicado R$ 124.607,00

BOKAS MAGAZINE LTDA - CNPJ: 22.462.857/0001-66
Descrição Marca Unidade Quantidade Vlr Unit. Vlr Desc. Valor Total

Achocolatado em pó puro, sem adição de outros sabores e odores

artificiais, procedência

nacional, embalado em pacotes de 400g. Com composição básica:

açúcar, cacau em pó, malto-dextrina, leite. Aparência pó homogêneo,

cor marrom claro e escuro, sabor e cheiros próprios. Apresentar-se

isento de mofo, odores

e substâncias nocivas. Com prazo de validade mínimo de seis meses

a contar da data de entrega. Embalagem opaca, declarando a marca,

nome e endereço do fabricante, prazo de validade, lote e número de

registro no órgão

competente. 

- UN 1.000,0000 3,5000 - 3.500,00

Açúcar Cristal   Acondicionado em pacote de polietileno transparente e

embalagem de 5 kg. Data de Fabricação de no Máximo 60 dias

- pct 800,0000 14,9400 - 11.952,00

Alho Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não se

enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. O produto

deverá apresentar o peso na embalagem conforme Solicitação

- KG 200,0000 21,9500 - 4.390,00

batata inglesa Não serão aceitas batatas estragadas, murchas, com

brotos, ou que não se enquadram no processo seletivo de padrão de

qualidade.Os produtos (legumes) devem apresentar o peso na

embalagem conforme solicitação.

- KG 1.000,0000 3,4400 - 3.440,00

Bebida de Arroz Leite de arroz: o produto deve estar de acordo com a

NTA 02 e 83 (decreto 12.846/78) e portaria numero 29 de 13 de

janeiro de 1998, ANVISA. Ingredientes; água, arroz, óleo vegetal,

cálcio. Características: cor ,odor, sabor e textura característica.

Embalagem primária: caixa tetra pack longa vida, atóxica e resistente

contendo 1 litro. Rotulado de acordo com a legislação vigente. na data

de entrega o produto deve dispor de no mínimo 03, meses de

validade. Somente sabor original.

- L 200,0000 33,9900 - 6.798,00

Biscoito Doce  embalagem em polietileno transparente, rotulagem

conforme legislação, pacotes de 400g. Data de Fabricação de no

Máximo 60 dias

- pct 1.600,0000 4,4400 - 7.104,00

Canela em Pau semsujidade, emembalagens de polietilenocontendo

4g. apresentar 02(duas) amostras, naembalagem original

devidamenteidentificada, com rótulocontendotodas as informações de

produto de acordo com a legislaçãovigente.

aamostradeverásercorrespondenteaoprodutoentregue. padrão de

qualidadeigualou superior a pirata.

- pct 25,0000 0,9900 - 24,75

CANJICA DE MILHO BRANCO Acondicionado em pacote de

polietileno transparente e embalagem de 500g Data de Fabricação no

máximo de 30 dias.

- pct 300,0000 2,8600 - 858,00
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Descrição Marca Unidade Quantidade Vlr Unit. Vlr Desc. Valor Total
Canjiquinha Fina A canjiquinha deverá estar isenta de matéria terrosa,

de parasitos e de detritos animais ou vegetais. Embalagem primária

em sacos plásticos resistentes de 500gr, reembalados em fardos

reforçado. No rótulo deverá trazer a denominação "canjiquinha".

Rotulagem Nutricional Obrigatória.Validade: No mínimo 12 (doze)

meses a partir da data de entrega. A data de validade deverá constar

da embalagem primária e da embalagem secundária, exceto quando a

embalagem secundária for transparente. Obs: Na data da entrega a

fabricação/ embalagem do produto deverá ser de no máximo 20 dias.

- KG 300,0000 1,9700 - 591,00

Carne Suína  (pernil sem pele e sem osso - Picadinha em embalagem

de 1kg com procedência do Selo de Inspeção SIF)

- KG 800,0000 22,3400 - 17.872,00

Cebola Não serão aceitos produtos estragados, murchos ou que não

se enquadram no processo seletivo de padrão de qualidade. O produto

deverá apresentar o peso na embalagem conforme solicitação.

- KG 400,0000 4,3500 - 1.740,00

Coco ralado 100 gr. natural empacotes de 100g cada. apresentar

embalagem original devidamente identificada, com rótulo contendo

todas as informações do produto de acordo com a legislação vigente.

padrão de qualidade igual ou superior a ducôco

- pct 200,0000 2,4800 - 496,00

Extrato de tomate  latas de 350 g não apresentando ferrugem,

amassamento, vazamento e abaulamento. Data de Fabricação de no

Máximo 60 dias

- LT 3.000,0000 3,3000 - 9.900,00

farinha de mandioca  Acondicionado em pacote de polietileno

transparente e embalagem de 1 kg. Data de fabricação no máximo de

30 dias.

- KG 400,0000 4,8000 - 1.920,00

farinha de Trigo   com fermento. Acondicionado em pacote de

polietileno transparente e embalagem de 1 kg. Data de fabricação no

máximo de 30 dias.

- KG 300,0000 3,9900 - 1.197,00

Feijão preto  tipo 1, livre de impurezas(grão partidos ou pedras), mofo,

bolores,odores estranhos, caruncho. Embalagem  de polietileno

transparente.Data de Fabricação Máxima de 60dias.

- KG 800,0000 8,9400 - 7.152,00

Fermento químico em pó Características sensoriais (organolépticas):

aspecto de pó fino, cor branca, sabor e odor próprios. Não deve

apresentar-se empedrado. Data de fabricação no máximo de 30 dias,

Embalagem contendo 100 g do produto

- LT 500,0000 3,2400 - 1.620,00

FILE DE PEITO DE FRANGO.

 Abatido sem pele, sem osso, em embalagem de 1 KG com

Procedência do Selo de Inspeção SIF

- KG 800,0000 12,5900 - 10.072,00

Fubá  médio enriquecido com ferro e ácido fólico. Acondicionado em

pacote de polietileno transparente e embalagem de 1 kg. Data de

fabricação no máximo de 30 dias.

- KG 300,0000 2,9800 - 894,00

GELATINA vários sabores, Com polpa de fruta, corante natural, fonte

de vitaminas e minerais,embalagem com 35g (caixa), conter modo

preparo, rendimento, ingredientes, informações nutricionais, nome e

endereço do fabricante impressos na embalagem, Prazo de validade

mínimo de 3 (três) meses a partir da data de entrega. 

- UN 50,0000 3,8500 - 192,50

LEITE SEM LACTOSE Leite s/ lactose - leite pasteurizado uht

embalados em caixas contendo 01 litro do produto, isento de lactose.

prazo mínimo de validade: 03 meses à partir da data de fabricação.

apresentar embalagem original devidamente identificada, com rótulo

contendo todas as informações do produto de acordo com a legislação

vigente. padrão de qualidade igual ou superior a Piracanjuba.

- CX 200,0000 4,3400 - 868,00

MACARRÃO DE ARROZ Macarrão de arroz tipo penne ou fusilli: o

produto deve estar de acordo com a NTA 02 e 83 (decrete 12.846/78)

e portaria número 29 de 13 de janeiro de 1998, ANVISA. Ingredientes:

Farinha de arroz, sem glúten. características : cor, odor, sabor e

textura característica. Embalagem primária: Saco plástico,

hermeticamente selado, ou caixa tipo box, atóxica, resistente, rotulado

de acordo com a legislação vigente, pesando a 500 gramas. Na data

da entrega o produto deve dispor de no mínimo 06 meses de validade.

- pct 100,0000 11,9900 - 1.199,00

Macarrão espaguete  fino com ovos . Data de fabricação Máxima de

30 dias, sem sujeira ou caruncho. Pacotes de 1kg.

- KG 800,0000 3,9700 - 3.176,00

Macarrão Parafuso com Ovos Massa seca de farinha de trigo com

ovos, embaladosemsaco de polietileno, transparetne de 500g cada,

acondicionadosemfardos de 10kg.prazo minimo de validade 01(um )

ano. apresentarembalagem original devidamenteidentificada, com

rótulocontendotodas as informações do produto de acordo com a

legislaçãovigente. aprodutoentregue.

padrão de qualidade igual ou superior a santa amália.

- KG 300,0000 3,9600 - 1.188,00
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Descrição Marca Unidade Quantidade Vlr Unit. Vlr Desc. Valor Total
MARGARINA composto de 80% de gordura e leite, podendo conter

vitamina e outras substâncias permitidas, com aspecto cor, cheiro e

sabor próprio, acondicionado em pote plástico, refrigerada na

temperatura conforme legislação, atóxico, embalagem de 500g. Data

de Fabricação de no Máximo 30 dias

- UN 800,0000 5,9700 - 4.776,00

Milho Pipoca  Acondicionado em pacote de polietileno transparente e

embalagem de 500g. Data de Fabricação de no Máximo 60 dias

- pct 60,0000 3,4900 - 209,40

MISTURA PARA BOLO SABORES VARIADOS. EMBALAGEM

PLÁSTICA REFORÇADA DE 400 G. NO SEU RÓTULO DEVERÁ

CONTER INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, SOBRE GLÚTEM, PRAZO

DE FABRICAÇÃO  VISÍVEL DE MÁXIMO 30 DIAS/ LOTE

- UN 500,0000 3,2400 - 1.620,00

Óleo de soja  embalagem PET de 900ml . Data de Fabricação de no

Máximo 60 dias

- LT 800,0000 9,4800 - 7.584,00

Pó de Café  Torrado e moído com selo de pureza ABIC, embalagem

aluminizada de 500g, extraforte.  Validade não inferior a 06 meses

contados a partir da data de entrega. Selo de pureza.

- pct 400,0000 8,9300 - 3.572,00

Sal Refinado  iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e

sais de iodo, acondicionado em saco de polietileno com 1kg. Data de

Fabricação de no Máximo 60 dias

- KG 300,0000 1,9900 - 597,00

Sardinha Em conserva óleo comestível, sem amassados, ferrugem e

vazamento. Lata de 250gramas.Data de Fabricação com no máximo

de 30 dias. Registro do órgão competente.

- LT 100,0000 5,9400 - 594,00

Suco Concentrado CONCENTRADO INDUSTRIALIZADO _ Vários

Sabores

Pasteurizado, sem corantes artificiais, com conservação fora de 

refrigeração, vitaminado ou com vitaminas e/ou sais minerais. 

Embalagem deverá ser atóxica com dizeres de rotulagem data de 

Fabricação, prazo de validade e Registro no MS embalagem de

1000ml.

- UN 2.500,0000 4,4800 - 11.200,00

Tempero Tipo Caseiro Ingredientes : Alho,cebola,salsa,cebolinha e sal

. Acondicionado em pacote de polietileno transparente e embalagem

de 1 kg. A porção de 5g de sal não pode ser acima de 1740 mg. Data

de Fabricação de no Máximo 60 dias

- KG 500,0000 11,9200 - 5.960,00

Vinagre fermentadoa cético de álcool e vinho branco, em garrafas de

plástico transparente, resistente de 750g. prazo mínimo de validade:

02(dois) anos. apresentar embalagem original devidamente

identificada, com rótulo contendo todas as informações do produto de

acordo com a legislação vigente. a padrão de qualidade igual ou

superior a belmont.

- UN 500,0000 4,6500 - 2.325,00

Valor Total Adjudicado R$ 136.581,65

STª RITA DE JACUTINGA, 03 de Maio de 2021.

EDUARDO BRENDAW GOMES
PRESIDENTE DA C.P.L
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